
 

 

Közgazdaságtan II A csoport 

Röpdolgozat 3 NÉV: 

 Neptun kód: 

Rendelkezésre álló idő: 20 perc. Kizárólag az alábbi válaszlapra átvezetett eredményeket 

értékeljük: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I H I I I H 13025 3,89 

 

Igaz-hamis (Helyes válasz +1 pont, helytelen válasz -0,5pont. Nincs válasz: 0 pont.) 

1) A GDP a fogyasztás és bruttó beruházás összege számviteli azonosságból úgy lehet modellt 

készíteni, hogy a változókat ex post változók helyett ex ante változóknak értelmezzük át.  

2) A fogyasztási határhajlandóság azt mutatja meg, hogy a gazdaság szereplői jövedelmük hány 

százalékát költik fogyasztásra.  

3) Az autonóm kereslet exogén módon megadott keresletet jelent.  
4) A nem szándékolt beruházást készletváltozásban jelenítjük meg. 

5) A multiplikátor - hatás azt jelenti, hogy az autonóm keresletnövekedés hatására a GDP az eredeti 

keresletnövekedésnél jobban megnő. 

6) A multiplikátor nagysága mindig nagyobb, mint egy. 

 

Feladatok (2 pont/helyes vállasz, részpont nincs) 

Egy vállalatokra, államra és háztartásokra osztott egyszerűsített keynes-i modellel leírható 

gazdaságról az alábbiakat tudjuk (forintban). A fogyasztási függvény lineáris, a fogyasztási 

határhajlandóság 80%, a jövedelemadó 20%, a kormányzati deficit 30ft, a beruházás 1000ft és a 

magánszféra autonóm fogyasztása mindig az állami kiadások 40%-a. 

7) Mekkora a GDP? 

8) Mekkora a kormányzati kiadások multiplikátora? 

  



 

 

Közgazdaságtan II  B csoport 

Röpdolgozat 3 NÉV: 

 Neptun kód: 

Rendelkezésre álló idő: 20 perc. Kizárólag az alábbi válaszlapra átvezetett eredményeket 

értékeljük: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I I H I H I 0,8 0,8 

 

Igaz-hamis (Helyes válasz +1 pont.) 

1) A neoklasszikus közgazdászok szerint a keresletösztönző gazdaságpolitikával végső soron csak az 

árszínvonal nő. 

2) A keynes-i közgazdászok szerint, a keresletösztönző politikával a reál GDP is nő. 

3) Ha az infláció 3%, akkor ez azt jelenti, hogy minden 100Ft értékű jószág mára 103Ft-ba kerül.  

4) A megtakarítási paradoxon azt jelenti, hogy ha növeljük a megtakarításokat, akkor a teljes 

megtakarítás végül nem fog nőni. 

5) Keynes szerint a megtakarítás határozza meg a beruházást, lévén pénz nélkül nem lehet 

beruházni. 

6) A beruházás exogén volta azt jelenti az y=c(y)+i egyszerűsített keynes-i modellben, hogy a modell 

végső soron nem magyarázza a GDP nagyságát, lévén azt a modellalkotó adja meg kívülről. 

 

Feladatok (2 pont/helyes vállasz, részpont nincs) 

Egy vállalatokra, államra és háztartásokra osztott egyszerűsített keynes-i modellel leírható gazdaságról 

az alábbiakat tudjuk (forintban). A magánszféra fogyasztási függvénye lineáris, a jövedelemadó 20%, a 

kormányzati deficit 30ft, a beruházás 1000ft és a magánszféra autonóm fogyasztása mindig az állami 

kiadások 40%-a. 

7) Mekkora a fogyasztási határhalandóság, ha a GDP 13025?  

8) Mekkora a fogyasztási határhajlandóság, ha a kormányzati kiadások multiplikátora 3,89 

 

  



 

 

Közgazdaságtan II  C csoport 

Röpdolgozat 3 NÉV: 

 Neptun kód: 

Rendelkezésre álló idő: 20 perc. Kizárólag az alábbi válaszlapra átvezetett eredményeket 

értékeljük: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

H I H I H H 0,2 0,2 

 

Igaz-hamis (Helyes válasz +1 pont.) 

1) A reálkamatláb definíció szerint a nominális kamatláb és az infláció különbsége. 

2) A reál beruházás a reál kamatláb negatív függvénye.  

3) A pénzpiacon pénz cserélnek pénzre. 

4) A tranzakciós pénzkereslet a pénz csereeszköz szerepét jelenti a standard makroökonómiában, 

míg a spekulációs pénzkereslet a pénz értékőrző szerepét.  

5) A pénzsemlegesség azt mondja ki, hogy ha miden egyes gazdasági szereplő pénzkészletét 

arányosan megnöveljük, akkor ennek hatására a szereplő döntése nem változik. 
6) A pénzsemlegesség tanát eredményező mennyiségi pénzelmélet hibás érvelésen alapul. Ezt 

javította ki a neoklasszikus közgazdász, Robert Lucas, aki ezért a Nobel díjat kapott.  

 

Feladatok (2 pont/helyes vállasz, részpont nincs) 

Egy vállalatokra, államra és háztartásokra osztott egyszerűsített keynes-i modellel leírható 

gazdaságról az alábbiakat tudjuk (forintban). A magánszféra fogyasztási függvénye lineáris, a 

fogyasztási határhajlandóság 80%, a kormányzati deficit 30ft, a beruházás 1000ft és a magánszféra 

autonóm fogyasztása mindig az állami kiadások 40%-a. Az adó lineáris. 

7) Mekkora az adókulcs, ha az egyensúlyi GDP 13025? 

8) Mekkora az adókulcs, ha a kormányzati kiadások multiplikátora 3,89? 


